
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Con tagem - FAMUC 
Edital do Processo Seletivo Público nº 03/2010 

 
 

E R R A T A 
 

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, comunica a quem possa 
interessar, a alteração do Cronograma constante no Edital do Processo Seletivo Público nº 03/2010. 

 
 

Item I 
 

Fica alterado o cronograma, conforme abaixo: 
 
 

Atividade  Período  

Publicação do Edital 26/08/10 

Período de Inscrições 27/09 à 
14/10/10 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 23,24 e 27/09/10 

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 01/10/10 

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 04 e 05/10/10 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa 
de inscrição 13/10/10 

Consulta/Impressão do cartão definitivo de inscrição (CDI) via Internet, com os locais e horários para 
realização das provas objetivas 

a partir de 23/10/10 

Aplicação das provas objetivas 07/11/10 

Divulgação na Internet dos gabaritos das provas objetivas 08/11/10 

Interposição de recursos contra as questões e os gabaritos das Provas Objetivas  09 e 10/11/10 

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos 
preliminares das provas objetivas 17/11/10 

Divulgação na Internet dos gabaritos finais das provas objetivas 17/11/10 

Divulgação na Internet do resultado classificatório das provas objetivas 23/11/10 

Interposição de recursos contra o resultado classificatório das provas objetivas 24 e 25/11/10 

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado classificatório das 
provas objetivas 01/12/10 

Divulgação na Internet do resultado final das provas objetivas 01/12/10 

Divulgação na Internet dos locais e horários para realização das provas de capacidade física 01/12/10 

Prova de capacidade física 04 e 05/12/10 

Divulgação na Internet do resultado de aptidão da prova de capacidade física e do resultado 
classificatório final do processo seletivo 09/12/2010 

Interposição de recursos contra o resultado final 10 e 13/12/10 

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado final 17/12/10 

Divulgação na Internet do resultado final do processo seletivo público 17/12/10 

Homologação do processo seletivo público 17/12/10 
 

 
 

Contagem, 16 de setembro de 2010 
 

 
 
 

EDUARDO CALDEIRA DE SOUZA PENNA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

Secretário Municipal de Saúde 


